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SEC IUNEA I 



 

  

= FI A DE DATE A ACHIZI IEI = 
 

PREAMBUL 
 
 

- Având în vedere emiterea Ordinului pre edintelui Autorit ii Na ionale pentru Reglementarea i Monitorizarea 
Achizi iilor Publice cu privire la interpretarea anumitor dispozitii privind procedurile de atribuire a contractelor 
de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, 
cu nr. 313 / 29 Iunie 2011,  

- Având în vedere respectarea în cadrul procedurii a regulilor stabilite prin  Comunicarea Comisiei 2006/C 
179/02 privind interpretarea reglement rilor comunitare în cazul contractelor care nu intra sub incidenta, total  
sau partial , a Directivelor privind achizitiile publice, publicat  în Jurnalul Oficial al Uniunii  Europene C179/2 
din 1.08.2006 

 
SC DEVELOPMENT TRAINING CONSULTING SRL Iasi în calitate de achizitor, comunic  poten ialilor ofetan i 
urm toarele: 
 

- Procedura de achizi ie se va derula conform regulilor stabilite prin documenta ia pentru ofertan i prezent , 
orice referire la poten iale documente i/sau termeni care nu mai produc efecte juridice având caracter 
informativ, 

 
- Achizitorul î i rezerv  dreptul de a suspenda procedura înainte de semnarea contractului de prestare servicii, 

 suspende executarea contractului sau s -l anuleze dac  aceast  m sur  este luat  în urma unor 
clarific ri/complet ri/instruc iuni suplimentare emise de autoritatea de management/organismul intermediar în 
scopul reglement rii achizi iilor incidente în cazul de fa  / exprim rii unui punct de vedere fa  de ordinul 
ANRMAP sus-men ionat. 

 
 
Achizitor: SC DEVELOPMENT TRAINING CONSULTING SRL Iasi 
Titlul proiectului POSDRU: „CALIFICA-TE PENTRU VIITOR!” 
Nr. contractului de finantare: POSDRU/108/2.3/G/79457 
ID proiect POSDRU: 79457 
Calitatea achizitorului in cadrul proiectului: 
Beneficiar: SC DEVELOPMENT TRAINING CONSULTING SRL Iasi  
Sursa de finantare: Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resusrelor Umane 
2007 – 2013. 
 
1. INFORMATII GENERALE 
1.1. Achizitor 
Denumire: SC DEVELOPMENT TRAINING CONSULTING SRL Iasi 
Adresa: punct de lucru în Ia i, Iasi, Str. Elena Doamna, Nr. 61A, et. 4 - intrarea dinspre intersectia Bucsinescu. 
(Cladirea cu Volksbank) 
Cod unic de înregistrare: RO 23028574 
Capital social: 500 lei 
Persoana de contact:: ANGHEL Ficu – manager poiect, Telefon: 0372 778264 - 0232 271124 
E-mail: achizitiiPOSDRU@dtconsulting.ro,  Fax: 0332 819.561- 0232 271124 
Adresa paginii de internet proprie: www.dtconsulting.ro 
 
Mijloace de comunicare: în scris, prin oricare dintre urm toarele modalit i: 
a) prin po ; 
b) prin fax; 
c) prin e-mail - achizitiiPOSDRU@dtconsulting.ro,   
prin orice combina ie a celor prev zute la lit.a)-c) 
 
1.2. a) Termen limita de depunere a ofertelor (data si ora): 
01.08.2011, ora 10.00. 
b) Adresa unde se primesc ofertele : 
Punct de lucru în Ia i, Iasi, Str. Elena Doamna, Nr. 61A, et. 4 - intrarea dinspre intersectia Bucsinescu. (Cladirea cu 
Volksbank). 



 

  

Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor stabilita in documentatia pentru ofertanti sau la o alta 
adresa decat cea indicata mai sus nu va fi evaluata de achizitor, acestea fiind pastrate la sediul achizitorului, 
nedeschise. 
 
2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE 
2.1. Descriere 
2.1.1) Denumire contract de prestare srvicii: “Servicii de tipografie”  

 
2.1.2.) Descriere succinta a serviciilor ce vor fi achizitionate: 
“Servicii de tipografie  
Cod CPV 79810000 - 5 – Servicii tipografice (Rev.2) 
2.1.3) Loc de prestare: prestatorului, în urma semnarii contractului si lansarii comenzii de catre beneficiar, 
2.1.4) Procedura se finalizeaz  printr-un Contract de achizi ie (contract de prestare de servicii) 
2.1.5) Durata contractului de achizi ie: - contractul se va derula pe o perioada de 22 (dou zeci idou ) luni incepand de 
la data semnarii contractului de ambele parti  
2.1.6) Se pot depune oferte pentru toate serviciile solicitate. Nu se accept  oferte par iale. 
2.1.7) Nu se accepta oferte alternative. 
 
3. PROCEDUR  
3.1.1) Procedura selectat  
Achizitie prin “procedura de cercetare a pietei – studiu al pietei” conform punctului 6 din Anexa 1 aferenta 
« Instructiunii nr. 26 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin 
POSDRU 2007 – 2013 » emisa de Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane. 
 
4. Legisla ia aplicat : 
 
- Prevederile Manualului Beneficiarului – Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
CCI 2007RO051PO001; 
- Anexa 1 – “Procedura pentru atribuirea contractelor de achizitii de produse, servicii sau lucrari finantate din Fondul 
Social European si din fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007 – 2013, efectuate de catre beneficiari sau 
partenerii acestuia, care nu sunt autoritati contractante in conformitate cu art. 8 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare, sau nu indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art. 9 lit. c1 din aceeasi ordonanta” 
aferenta « Instructiunii nr. 26 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin 
POSDRU 2007 – 2013 » emisa de Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane; 
- Prevederile contractului de finantare incheiat cu Autoritatea de Management; 
- Comunicarea Comisiei 2006/C 179/02 privind interpretarea reglement rilor comunitare în cazul contractelor care nu 
intra sub incidenta, total  sau partial , a Directivelor privind achizitiile publice, publicat  în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene C179/2 din 1.08.2006; 
- Regulamentul (CE) nr.213/2008 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului privind Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV) si a 
Directivelor 2004/17/CE si 2004/18/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului în ceea ce priveste procedurile de 
achizitii publice, în ceea ce priveste revizuirea CPV; 
- Tratatul de instituire a Comunit tii Europene, încheiat la 25 martie 1957, cu modific rile si complet rile ulterioare; 
- Directiva 2004/18/CE din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii 
publice de lucr ri, de bunuri si de servicii; 
- Ordonanta de Urgent  nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi ie public , a contractelor de concesiune 
de lucr ri publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modific rile si complet rile ulterioare, denumit  în 
continuare OUG nr.34/2006; 
- Hot rârea Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de achizitie public  din OUG nr.34/2006, cu modific rile si complet rile ulterioare; 
- Hot rârea Guvernului nr.457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor 
structurale; 
- Regulamentul (CE) nr.1083/2006 al Consiliului de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de 
Dezvoltare Regional , Fondul Social European si Fondul de Coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr.1260/1999; 
- Ghidul COCOF 07/0037/02 pentru determinarea corectiilor financiare care trebuie f cute asupra cheltuielii cofinantate 
din fondurile structurale sau din fondul de coeziune pentru neconformarea cu regulile achizitiei publice. 



 

  

Ofertantul va utiliza pentru realizarea ofertei si a documentelor care o insotesc, sub sanctiunea respingerii ofertelor, 
modelele de formulare din prezenta documentatie completand toate informatiile solicitate prin acestea.  
 
5. INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA 
OFERTEI CASTIGATOARE 
5.1) Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare – “Pretul cel mai scazut”  
 
6. CRITERII DE CALIFICARE – CERINTE MINIME DE CALIFICARE 
În cazul unei oferte comune, situa ia personal i capacitatea de exercitare trebuie dovedite de fiecare dintre asocia i 
în parte iar cerin ele privind situa ia economico-financiar i capacitatea tehnic i/sau profesional  vor fi îndeplinite 
prin cumul, mai pu in cerin ele care vizeaz  atribu ii în executarea viitorului contract care trebuie îndeplinite de acela 
dintre asocia i, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atribu ii. 
 
In cazul neprezentarii sau neindeplinirii uneia dintre cerintele minime de calificare solicitate la acest punct, duce la 
descalificarea ofertantului fara a fi posibila completarea ulterioara a cerintelor minime de calificare. 

 
6.1 Situa ia personal  a ofertantului 
 1. Declara ie privind eligibilitatea completat  în conformitate cu Formularul nr. 2 din Sec iunea 
Formulare – în original; 

 2. Declara ie privind neîncadrarea în situa iile prev zute de Formularul nr. 3 din Sec iunea 
Formulare – în original; 

 
6.2 Capacitatea de exercitare a activit ii profesionale (înregistrare) 

Pentru persoane juridice române: 

Certificat constatator, în copie,  emis,  cu  cel  mult  30  de  zile  înainte  de  data  deschiderii  ofertelor  de  
Oficiul Registrului Comer ului de pe lâng  Tribunalul teritorial, din care s  rezulte c : 
- domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii; 
- nu sunt înscrise men iuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolven ei. 

Pentru persoane juridice str ine: 

- documente edificatoare care s  dovedeasc  o form  de înregistrare ca persoan  juridic  sau de 
înregistrare/atestare ori apartenen  profesional , în conformitate cu prevederile legale din ara în care ofertantul este 
rezident. (documentul se va prezenta în copie, anexându-se i traducerea autorizat  în limba român ) 
 
7. PREZENTAREA OFERTEI 
7.1) Limba de redactare a ofertei – Român . 
7.2) Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile de la data deschiderii ofertelor. 
7.3) Modul de prezentare a ofertei tehnice 

Prin propunerea tehnic  depus , ofertantul are obliga ia de a face dovada conformit ii serviciilor care 
urmeaz  a fi furnizate cu cerin ele prev zute în Caietul de sarcini. 

Ofertantul trebuie s  prezinte: 
- un comentariu, articol cu articol, al specifica iilor tehnice con inute în Caietul de sarcini, prin care s  se demonstreze 
coresponden a produselor prezentate în propunerea tehnic , cu specifica iile respective; 
- alte documente solicitate prin Caietul de sarcini – daca este cazul. 
 
Achizitorul isi rezerva dreptul de a stabili, daca este cazul, care sunt clarific rile i complet rile formale sau de 
confirmare, necesare pentru evaluarea fiec rei oferte, precum i perioada de timp acordat  pentru transmiterea 
clarificarilor. 
 
7.4) Modul de prezentare a ofertei financiare 

Ofertantul trebuie s  prezinte formularul de ofert  indicat în Sec iunea Formulare. 
Pre ul include toate cheltuielile care vor fi angajate de c tre prestator în condi iile de prestare prev zute de 

prezenta Fi  de date, si va fi exprimat in lei. 
Ofertantul va prezenta o anex  la formularul de ofert  in conformitate cu formularul de Oferta – Formularul nr. 

4. din care sa rezulte: pre ul unitar (daca este cazul), perioada de furnizare a produselor care sa corespunda 



 

  

cu perioada solicitata, pre ul total, T.V.A., precum i orice alte elemente de natur  financiar  sau comercial  
care sunt necesare pentru evaluarea ofertei. 

Pentru stabilirea ofertei câ tig toare vor fi comparate pre urile f  T.V.A. ale ofertelor financiare 
depuse de c tre operatorii economici. 

În cazul în care pre urile sunt egale, atunci se va solicita ofertan ilor respectivi, pentru departajare, o nou  
propunere financiar  în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a c rui nou  propunere financiar  are 
pre ul cel mai sc zut. 

Data pentru care se determin  echivalen a leu/euro: Cursul de schimb utilizat pentru stabilirea acestei valori 
este de 4,2344 lei/euro, reprezentând cursul Infoeuro aferent lunii septembrie 2010, conform Call-ului 108, disponibil 
pe pagina web:http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en. 

Pretul contractului este ferm si nemodificabil pe toata perioada de derulare a acestuia. 
 
7.5) Prezentarea ofertei ( tehnic si financiar) si a documentelor de calificare 

Depunerea ofertei 
Oferta se va depune la sediul achizitorului din Iasi, Str. Elena Doamna, Nr. 61A, et. 4 - intrarea dinspre 

intersectia Bucsinescu. (Cladirea cu Volksbank), direct sau prin po . 
Data limit  pentru depunerea ofertei si a documentelor care o insotesc: 01.08.2011, ora 10.00. 
Modul de prezentare, sigilare i marcare a ofertelor . 
Ofertantul trebuie s  prezinte un exemplar al ofertei (tehnice i financiare) i al documentelor de calificare în 

original i copie. În eventualitatea unei discrepan e între original i copii va prevala originalul. 
Originalul i copia trebuie s  fie tip rite sau scrise cu cerneal  neradiabil i vor fi semnate pe fiecare pagin  

de reprezentantul/reprezentan ii autorizat/autoriza i corespunz tor s  angajeze ofertantul în contract.  
Orice ters tur , ad ugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dac  sunt vizate de c tre 

persoana/persoanele autorizat /autorizate s  semneze oferta.  
Ofertantul trebuie s  sigileze originalul i copia în plicuri separate, marcând corespunz tor plicurile cu 

“ORIGINAL” i, respectiv, “COPIE”. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunz tor i 
netransparent. 

Plicurile interioare trebuie s  fie marcate dup  cum urmeaz : 
Documentele de calificare, în original i copie, în plicuri închise i sigilate, pe care se va scrie denumirea i 

adresa ofertantului, precum i men iunea: DOCUMENTE DE CALIFICARE ORIGINAL, respectiv COPIE. 
Propunerea tehnic , în original i copie, în plicuri închise i sigilate, pe care se va scrie denumirea i adresa 

ofertantului, precum i men iunea PROPUNERE TEHNIC  ORIGINAL, respectiv COPIE. 
Propunerea financiar , în original i copie, în plicuri închise i sigilate, pe care se va scrie denumirea i adresa 

ofertantului, precum i men iunea PROPUNERE FINANCIAR  ORIGINAL, respectiv COPIE. 
 

Plicul exterior trebuie s  fie marcat cu adresa achizitorului i cu inscrip ia “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA ... 
,  ORA ... “  
 
7.6) Posibilitatea retragerii sau modific rii ofertei 

Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta sau/ i documentele care înso esc oferta, dup  
expirarea datei limit  pentru depunerea ofertelor, sub sanc iunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea 
contractului, cu excep ia cazurilor în care acest lucru este solicitat de comisia de evaluare conform prevederilor legale. 

Achizitorul nu- i asum  r spunderea pentru ofertele depuse/transmise la o alt  adres  decât cea stabilit  în 
anun ul sau invita ia de participare, precum si in cadrul documentatiei pentru ofertanti. Oferta care este primit  dup  
expirarea termenului limit  pentru depunere, se pastreaza nedeschis  la sediul achizitorului. 
 
7.7) Deschiderea ofertelor  

Data, ora i locul deschiderii ofertelor 01.08.2011 ora 17.30 la sediul achizitorului din Iasi, Str. Elena 
Doamna, Nr. 61A, et. 4 - intrarea dinspre intersectia Bucsinescu. (Cladirea cu Volksbank) 
 
7.8) Clauze specifice contractului 
7.8.1) Contract rezervat – nu este cazul 
7.8.2) Clauze contractuale obligatorii 
-condi ia de prestare: sediul achizitorului, din Iasi, Str. Elena Doamna, Nr. 61A, et. 4 - intrarea dinspre intersectia 
Bucsinescu. (Cladirea cu Volksbank)  / sediul prestatorului,  
- durata contractului de prestare de servicii: contractul se va derula pe o perioada de 22 (dou zeci idou ) luni 
incepand de la data semnarii contractului de ambele parti.; 



 

  

- termen de plat  a facturilor: plata produselor se va face în termen de maximum 90 (nouazeci) de zile de la data 
emiterii facturii si inregistrarii ei de catre achizitor si receptia produselor. 
- modalit i de plat : OP in contul indicat de prestator; 
- termen de prestare a serviciilor: maxim 5 de zile de la comanda beneficiarului. 
 
7.9) Solu ionarea contesta iilor 

In situatia in care operatorii economici participanti la procedura contesta rezultatul procedurii, achizitorul va 
solutiona contestatia respectiva in conformitate cu prevederile prezentei documentatiei, respectând principiile 
achizi iilor publice. 

Termenul de depunere al contesta iei este de o zi incepand cu ziua urmatoare lu rii la cuno tin  de c tre 
contestator despre actul pe care acesta îl consider  nelegal. 

Contesta ia se depune la sediul achizitorului din Ia i, din Iasi, Str. Elena Doamna, Nr. 61A, et. 4 - intrarea 
dinspre intersectia Bucsinescu. (Cladirea cu Volksbank) 

Contesta ia va fi solu ionat  de c tre o comisie desemnat  de achizitor, iar decizia va fi comunicat  
contestatorului. 
 
7.10) Precizari finale 
 Nu se solicita garantie de participare la procedura si nici garantie de buna executie a contractului. 
 
Date limit  recomandat  de transmitere a solicit rilor de clarific ri: 28.07.2011. 
Data limit  recomandat  de transmitere a r spunsului la clarific ri : 29.07.2011. 

Plicul cu oferta va fi insotit in exterior de o Împuternicirea scris , insostita de o copie a actului de identitate -  
(conform Formularul nr. 1 din Sec iunea Formulare) – în original  -  daca  este  cazul  si  daca  este  cazul  de 
Acordul de asociere -  în original. 

 
 

SEC IUNEA II 
Caiet de sarcini 

 
 

Orice ofert  prezentat , care se abate de la prevederile specifica iilor tehnice, va fi luata în considerare, dar numai 
în m sura în care oferta tehnic  presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerin elor minimale..  

 
Informa ii generale 
 

SC DEVELOPMENT TRAINING CONSULTING SRL Iasi este promotorul proiectului CALIFICA-TE PENTRU VIITOR!” 
Proiectul se încadreaz  în obiectivele axei prioritare 2 „Corelarea înv rii pe tot parcursul vie ii cu pia a muncii” 
Domeniul major de interven ie 2.3. “Acces i participare la formare profesional  continu  (FPC)”, din cadrul POSDRU 
2007 – 2013. 

 
Sursa de finan are pentru achizi ia produselor este: Fondul Social European, programul operational Sectorial pentru 
Dezvoltarea Resusrelor Umane 2007 – 2013 si fonduri proprii. 

 

Specifica ii tehnice servicii de tipografie: 

Numele materialului Bucati Specificatii tehnice 

Afise 50 Format A3, tip portret, color, 1 fata, hartie lucioasa 

Pliante 1200 Format A4 pliat în trei, color, f/v, hartie lucioasa 

Brosuri constientizare 50 Format A5, color, tip peisaj, carton 

- coperta - carton lucios – gramaj = 160? 

- interior - carton lucios – gramaj = 90 sau 120? 



 

  

Numar de pagini: 12 

Brosuri diseminare 200 Format A5, color, tip peisaj, carton 

- coperta - carton lucios – gramaj = 160? 

- interior - carton lucios – gramaj = 90 sau 120? 

Numar de pagini: 36 

Mape personalizate 200 Format A4, color, carton, laminata, cu buzunar 

Foi cu antet  2500 Format A4, color, hartie mata 80 g/mp 

Carnetele tip notes 500 Format A5, legate cu arc metalic alb pe latura scurta 

- 1 coperta fata A5, color, personalizata cu imaginea proiectului, carton 
lucios 160 g 

- 50 de file interioare A5, foi veline 

- 1 coperta spate A5, color, personalizata cu imaginea proiectului, 
carton mat 160 g 

Suporturi de curs 170 Format A4, tip portret, legate prin lipire 

- coperta color - carton lucios – gramaj = 160? 

- interior grayscale – hârtie mata 80 p/mp 

Numar de pagini: aproximativ 150 

Bannere de tip roll-up 4 85x200 cm, color, display retractabil din aluminiu, print pe polipropilena, 
geanta transport 

Panou identificare sediu 1 Material solid (pvc sau echivalent), alb, imprimat / colat / gravat  color,  50  
x 30 cm  

 

- Ofertantul va prezenta spre aprobare Beneficiarului mostre ale suportului de hârtie sau carton ce 

urmeaz  a fi folosit în realizarea materialelor publice ale proiectului; 

- La predarea materialelor prestatorul va transfera integral machetele în format electronic i produsele 

realizate, angajându-se s  nu foloseasc  materialele / p i din acestea în viitor în cadrul altor comenzi 

similare; Beneficiarul are drept de autor asupra elementelor vizuale, a machetelor i imaginilor i 

informa iilor stocate în materialele elaborate. 

 

 

 
 
 
 
 

SEC IUNEA III 
Formulare 



 

  

 
FORMULAR nr. 1 

 
 

ÎMPUTERNICIRE 

 
Subscrisa ………………………….....................……………………………………, cu sediul în 

…………………………...…………………………………………………………………, înmatriculat  la Registrul 
Comer ului sub nr. ………………………, CUI ………………, atribut fiscal ……, telefon ........................................, 
fax....................................., e-mail ...............................................................................................reprezentat  legal 
prin …...................................…………………………………………, în calitate ...………………………....………, 
împuternicim prin prezenta pe ……………............………………, domiciliat în 
……………...................………………… …………………..................………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, 
nr. ………………, CNP …….........……………………, eliberat de ……………......……………, la data de 
………......…, având func ia de ……….........……………………………………, s  ne reprezinte la procedura de 
cercetare a pietei – studiu de piata, organizat  de (achizitor) …............................................................. în scopul 
atribuirii contractului de ……………………………………...............................................………………   

 

În îndeplinirea mandatului s u, împuternicitul va avea urm toarele drepturi i obliga ii: 

 

1. S  semneze toate actele i documentele care eman  de la subscrisa în leg tur  cu participarea la procedur ; 

2. S  participe în numele subscrisei la procedur i s  semneze toate documentele rezultate pe parcursul i/sau în 
urma desf ur rii procedurii. 

3. S  r spund  solicit rilor de clarificare formulate de c tre comisia de evaluare în timpul desf ur rii procedurii. 

4. S  depun  în numele subscrisei contesta iile cu privire la procedur . 

 

 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat s  angajeze r spunderea subscrisei cu privire la 
toate actele i faptele ce decurg din participarea la procedur . 

 

Not : Împuternicirea va fi înso it  de o copie dup  actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, 
carte de identitate, pa aport).  

    Data Denumirea mandantului 

…………… S.C. ………………………………… 

                                                                                reprezentat  legal prin 

                                                         ___________________________ 
 (Nume, prenume) 

___________________________ 
 (Func ie) 

___________________________ 
 (Semn tura autorizat i tampila) 

 



 

  

FORMULAR nr. 2  
 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
     (denumirea/numele) 
 

DECLARA IE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al 

............................................................................................................................................................,  
(denumirea/numele si sediul/adres  operatorului economic), telefon ........................................, 
fax....................................., e-mail ............................................................................................... declar pe propria 

spundere, sub sanc iunea excluderii din procedur i a sanc iunilor aplicate faptei de fals în acte publice, c  nu ne 
afl m in situa ia urmatoare: respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hot râre definitiv  a unei instan e 
judec tore ti pentru participarea la activit i ale unei organiza ii criminale, pentru corup ie, fraud i/ sau sp lare de 
bani.  
 De asemenea, declar c  la prezenta procedur  nu particip în dou  sau mai multe asocieri de operatori 
economici, nu depun ofert  individual i o alta ofert  comun , nu depun ofert  individual , fiind nominalizat ca 
subcontractant în cadrul unei alte oferte.  

       Subsemnatul declar c  informa iile furnizate sunt complete i corecte în fiecare detaliu i în eleg c  achizitorul  
procedurii are dreptul de a solicita, în scopul verific rii i confirm rii declara iilor orice documente doveditoare de care 
dispunem. 

 Prezenta declara ie este valabil  pân  la data de ........................................................................  

      (se precizeaz  data expir rii perioadei de valabilitate a ofertei) 
    Data complet rii ...................... 
 

___________________________ 
 (Nume, prenume) 

 
___________________________ 

 (Func ie) 
___________________________ 

 (Semn tura autorizat i tampila) 



 

  

FORMULAR nr. 3 

OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
DECLARA IE  

 
Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al 

.............................................................................................................................., (denumirea/numele si sediul/adres  
operatorului economic), telefon ........................................, fax....................................., e-mail 
............................................................................................... în calitate de ofertant la procedura  pentru achizi ia de 
........................................................................... de c tre ……………………..,  
declar pe proprie r spundere c : 

a) nu ne afl m în stare de faliment ori lichidare, afacerile nu sunt conduse de un administrator judiciar 
sau activit ile comerciale nu sunt suspendate i nu  fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, 
nu suntem într-o situa ie similar  cu cele anterioare, reglementat  prin lege; 
 
b) nu facem obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situa iile prev zute la lit. 
a); 
c) au fost îndeplinite obliga iile de plat  a impozitelor, taxelor i contribu iilor de asigur ri sociale c tre 
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în 
România sau în ara în societatea este stabilit ;             
d) ne-am îndeplinit în mod corespunz tor obliga iile contractuale asumate în ultimii 2 ani; 
e) nu am fost condamna i, în ultimii trei ani, prin hot rârea definitiv  a unei instan e judec tore ti, pentru 
o fapt  care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei gre eli în materie profesional . 
 
 
 
Subsemnatul declar c  informa iile furnizate sunt complete i corecte în fiecare detaliu i în eleg c  achizitorul 

are dreptul de a solicita, în scopul verific rii i confirm rii declara iilor orice documente doveditoare de care dispunem. 
 

În eleg c  în cazul în care aceast  declara ie nu este conform  cu realitatea sunt pasibil de înc lcarea 
prevederilor legisla iei penale privind falsul în declara ii. 
 
Data complet rii ...................... 
 

___________________________ 
 (Nume, prenume) 

 
___________________________ 

 (Func ie) 
 

___________________________ 
 (Semn tura autorizat i tampila)  

 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

FORMULAR nr. 4 
 
 
Ofertantul ............................................    
(denumirea/numele) 
Adresa: ................................................. 
telefon ..................................................,  
fax.........................................................,  
e-mail ....................................................        

 
 

FORMULAR DE OFERTA 
 

 
 Catre: SC DEVELOPMENT TRAINING CONSULTING SRL Iasi 
 Iasi, Str. Elena Doamna, Nr. 61A, et. 4  

 
Domnilor: 

 
 1. Examinand documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului 
...................................., ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus 
mentionata, sa furnizam: “....................................................................................................” pentru suma totala de 
................................ Ron (in litere Ron) / respectiv  ............... Euro, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in 
valoare de ...................... Ron (in litere Ron). Oferta noastr  de pre  este fundamentat  în Anexa la prezentul. 
 
 2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prest m serviciile  in conditiile 
stipulate in cadrul sectiunii “Caiet de sarcini” din cadrul documentatiei pentru ofertanti. 
 
 3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ................. zile, respectiv pana la data 
de ....................., si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. 
 
 4. Precizam ca: 

 depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, 
marcat in mod clar “alternativa”; 

 nu depunem oferta alternativa. 
 

 5. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie aceasta oferta, impreuna cu comunicarea 
transmisa de dumnevoastra, prin care oferta noastra este acceptata ca fiind castigatoare, vor constitui un contract 
angajat intre noi. 
 
 6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o 
puteti primi. 
 
DATA : ..................... 

 
        Ofertant, ………….. 
        (semn tur  autorizat ) 

 
 

in calitate de director, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ......................................... 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
Ofertantul ............................................    
(denumirea/numele) 
Adresa: ................................................. 
telefon ..................................................,  
fax.........................................................,  
e-mail ....................................................        
 

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA 
 
Nr.  
Crt. 

Denumire servicii Unitatea 
de 
sur  

Canti 
tatea  

Pretul 
unitar 

Pretul  
total 

TVA 

lei euro lei 
(col 2 x col 3) 

euro 
(col 2 x col 4) 

lei 

0 1  2 3 4 5 6 7 
1     

 
     

.... ...................        
 

TOTAL 
x x x x    

 
 
 

 
 
        Ofertant, ………….. 
        (semn tur  autorizat ) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

SEC IUNEA IV 
Contract de prestare servicii – model orientativ 

 
 

Contract de prestare de servicii  
nr.______________data_______________ 

 
Preambul 
 

In temeiul « Instructiunii nr. 26 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor 
finantate prin POSDRU 2007 – 2013 » emisa de Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane, s-a incheiat prezentul contract de prestari servicii, intre 
 
SC DEVELOPMENT TRAINING CONSULTING SRL Iasi,  cu sediul social in Iasi, Str. Clopotari, Nr. 3, Bl. 627, Sc. B, 
Ap. 17, Cod 700707 si punct de lucru in Iasi, Str. Elena Doamna, Nr. 61A, et. 4, CUI RO 23028574, J22/63/2008, 
telefon 0372 778264 - 0232 271124, fax 0232 271.124 - 0332 819.561, capital social 500 lei, cont bancar RO25 BACX 
0000 0006 4074 2000 UniCredit Tiriac Bank, email office@dtconsulting.ro, reprezentata legal prin Ficu ANGHEL, in 
calitate de administrator si manager de proiect, in calitate de achizitor, pe de o parte 
 
i  

……... ................ ...........................  …………….  denumire  operatorul economic  ...............................................  
adresa sediu ………………… ........................................................................ telefon/fax .......................................... 
num r de înmatriculare  .....................................  cod fiscal  ...................................  cont (trezorerie, banc ) 
.............................................................................................................. reprezentat prin 
................................................................................................   (denumirea conduc torului) 
func ia............................................... 
în calitate de prestator, pe de alt  parte. 
 
 
2. Definitii   
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:  
a. contract – reprezinta prezentul contract  si toate Anexele sale.   
b. achizitor si  prestator  - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;  
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si 
corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;  
d. servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului;   
e. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in anexa/anexele la 
prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;  
f. forta majora -  un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care 
nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea 
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe 
naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu 
este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, 
face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;  
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.  
(se adauga orice ce alti termeni pe care partile inteleg sa ii defineasca pentru contract)  
3. Interpretare 
3.1  In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi  contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural si 
vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.  
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.  
Clauze obligatorii  
4. Obiectul principal al contractului   
4.1 - Prestatorul se obliga sa execute .............................................................................denumirea serviciilor,  in  
perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.  
4.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.   
5. Pretul contractului  
5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, conform  
graficului de plati, este de ...................... lei, sau dupa caz …….. euro, la care se adauga ……… TVA.  
Termenul de plata : maxim 90 de zile de la data emiterii facturii si inregistrarii ei de catre achizitor.  



 

  

6. Durata contractului  
6.1 – Durata prezentului contract este de ….. luni, incepand de la data de …….  
 ( se inscrie perioada si data)  
6.2. Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de  ....  
( se inscrie data la care inceteaza contractul)  
7. Executarea contractului  
7.1 – Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie, la data de  ...... (daca  
este cazul)  
(se precizeaza data la care intra in efectivitate contractul) 
8. Documentele contractului 
8.1  - Documentele contractului sunt:  
(Se enumera documentele pe care partile le inteleg ca fiind ale contractului)  
9.  Obligatiile principale ale prestatorului 
9.1- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile  la standardele si sau performantele prezentate in propunerea tehnica, 
anexa la contract.   
9.2. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare prezentat in propunerea tehnica.  
9.3 - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 
i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci 
inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu 
produsele achizitionate, si  
ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare 
rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.  
10.  Obligatiile principale ale achizitorului 
10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate in termenul convenit.  
10.2 – Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termenul convenit de la emiterea facturii  
de catre acesta. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor legale. (se precizeaza termenul de plata 
de la emiterea facturii si, dupa caz, graficul de plata)  
10.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevazute convenite, 
furnizorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul 
corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul onoreaza factura,prestatorul va relua prestarea 
serviciilor in cel mai scurt timp posibil.  
11.  Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor  
11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si executa obligatiile asumate prin contract, 
atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota 
procentuala din pretul contractului. 
(se precizeaza cota procentuala pentru fiecare zi/saptamana de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor)   
11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, 
atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata.  
(se precizeaza aceiasi cota procentuala, prevazuta pentru clauza 11.1, pentru fiecare zi/saptamana de  
intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor) 
11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da 
dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat fara notificare si fara interventia instantei judecatoresti si 
de a pretinde plata de daune-interese. 
11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, fara 
nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa 
afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor.  In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai 
plata corespunzatoare pentru partea din  contract îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a contractului. 
Clauze specifice  
12. Garantia de buna executie a contractului  
12.1 - (1) Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de …….  
, pentru perioada de …… si, oricum, pana la intrarea in efectivitate a contractului. (daca este cazul)  
( se precizeaza modul de constituire, cuantumul si  perioada de constituire a garantiei de buna executie)  
12.2 - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sa emita ordinul de incepere a  
contractului numai dupa ce prestatorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie. (daca este  
cazul) 
12.3 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului  
creat, daca prestatorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile  
asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie,  
achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorul, precizand totodata obligatiile care nu au fost  



 

  

respectate.  (daca este cazul)   
12.4 – Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in termen de ….. de la indeplinirea  
obligatiilor asumate. (daca este cazul)  
( se precizeaza modul de restituire si termenul)    
12.5 - Garantia tehnica este distincta de garantia de buna executie a contractului 
13. Alte resposabilitati ale prestatorului  
13.1 -  (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si promtitudinea 
cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica.  
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor,  sa asigure resursele umane, materialele, instalatiile, 
echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva cerute de si pentru contract, in masura in 
care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.    
13.2 -  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu graficul de prestare 
convenit. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de 
calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.  (se precizeaza anexa ce contine graficul de prestare) 
14. Alte responsabilitati ale achizitorului  
14.1 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care  
acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii contractului.  
15. Receptie si verificari   
15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor  
cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.   
15.2 - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are  
obligatia de a notifica, in scris,  prestatorului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest  
scop. 
(se precizeaza anexa care contine modul de verificare si receptie a serviciilor) 
16. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare  
16.1 - (1)  Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil de la  
primirea ordinului de incepere a contractului.   
(se precizeaza data maxima de emitere a ordinului de incepere a contractului)    
(2) In cazul in care  prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in exclusivitate 
achizitorului partile vor stabili de comun acord:  
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si  
      b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului.  
16.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta  
a fi terminata intr-un perioada stabilita in graficul de prestare, trebuie finalizate in termenul convenit de  
parti, termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.  
(2) In cazul in care:   
i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza  prestatorului, sau  
ii) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea  contractului de catre prestator,  
indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a  
acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional.   
16.3 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta are  
obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare  
asumate in graficul de prestare se face cu acordul partilor, prin act  aditional.  
16.4 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice  
intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului.  
17. Ajustarea pretului contractului  
17.1 - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in  
propunerea financiara, anexa la contract.  
17.2 - Pretul contractului se actualizeaza utilizand formula de ajustare convenita.  
(se precizeaza formula de ajustare) (daca este cazul) 
18. Amendamente   
18.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea  
clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza  
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. 
19. Subcontractanti  
19.1 - Prestatorul are obligatia, in cazul in care parti din contract le subcontracteaza, de a incheia  
contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.  
19.2 - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate cu  
subcontractantii desemnati.  



 

  

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu  
acestia se constituie in anexe la contract.  
19.3 - (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste  
contractul.  
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care isi indeplineste partea sa din 
contract.  
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc partea lor din 
contract.  
19.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract. 
Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata achizitorului.  
20. Cesiunea   
20.1 - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract,  
fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.  
20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte  
obligatii asumate prin contract.   
21. Forta majora  
21.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.  
21.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul  
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.  
21.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a  
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
21.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in  
mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii  
consecintelor.  
21.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni,  
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara  
ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.  
22. Solutionarea litigiilor  
22.1 - Achizitorul si  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative  
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea  
contractului.  
22.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si prestatorul nu  
reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se  
solutioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele  
judecatoresti din Romania.   
(se precizeaza modalitatea de solutionare a litigiilor) 
23. Limba care guverneaza contractul 
23.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.  
24. Comunicari  
24.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie  
transmisa in scris.  
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.  
24.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia  
confirmarii in scris a primirii comunicarii.  
25. Legea aplicabila contractului 
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.  
Partile au inteles sa incheie azi ..............  prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru  
fiecare parte.      
 ( se precizeaza data semnarii de catre parti)  
          Achizitor             Prestator  
 ..............................                                              .............................     
(semnatura autorizata)                                                            (semnatura autorizata)  
              LS                            LS 
 


